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Abstract 
 High temperature properties of 24 various low carbon steels in the as-cast state were 
investigated  by high temperature tensile tests in a temperature region from 850 - 900 oC up to 
the melting temperature at  a deformation rate of 4,7 . 102 . s-1. The plasticity was evaluated as 
reduction of area values.  High reductions of area values, as high as 99.99 %, were measured in 
the austenite region of steels at the middle testing temperatures of the above mentioned region.  
A reduction of area values drop was established at lower testing temperatures, from 850 up to  
1190 oC, and at the very high ones, from 1290 up to 1410 oC.  
 The fractures formed in the regions with reduction of area drop were studied by SEM 
and optical microscopy on the crossections through the fractures.  At lower testing temperatures, 
decohesion and ductile intercrystalline fractures were formed.  The plasticity drop at very high 
temperatures was accompanied by formation of intercrystalline decohesion fractures, 
interdendrite fractures,  and fractures with mixed morphology. The interdendrite fracture 
formation was promoted by increasing the C and N content in the steel.  
 Characteristic points were determined on the curve of reduction of area values vs. 
temperature. These parameters were then statistically analyzed. It can be followed from these 
analyses that at lower testing temperatures the temperature of plasticity loss predominantly 
increases with the increasing of As content and the austenite grain size.  The probable reason is 
that As preferentially diffuses on the austenite grain boundaries and thus causes a drop of the 
cohession strength values. The reduction of area values at 900 oC are negatively affected by 
increasing the austenite grain size values, predominantly.  At very high temperatures the 
temperature of the reduction of area values drop is primarily influenced by the P content via 
weakening strength of the grain boundaries and by liquid phase formation. It influences location 
of characteristic points and steepness of the plasticity drop, as well as the fracture characteristics.  
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Abstrakt 
 Vysokoteplotné  vlastnosti liateho stavu 24  rôznych nízkouhlíkových ocelí boli 
skúšané skúškou v ťahu, pri teplotách od 850 - 900 oC do teploty tavenia. Rýchlosť deformácie 
bola  4,7 . 102 . s-1. Plasticita bola hodnotená zúžením.  V austenitickej oblasti pri stredných 
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skúšobných teplotách boli namerané vysoké hodnoty zúženia, až 99,99 %. Poklesy plasticity 
v oblasti nižších skúšobných teplôt boli zistené v teplotnom intervale od 850 do 1190 oC, pri 
najvyšších skúšobných teplotách od 1290 do 1410 oC.  
 Lomy skúšaných vzoriek v oblastiach poklesov plasticity boli študované REM a na 
pozdĺžnych rezoch lomami svetelnou mikroskopiou.  Pri nižších skúšobných teplotách vznikali 
dekohézne a tvárne interkryštalické lomy.   Pokles plasticity pri najvyšších skúšobných teplotách 
bol spojený so vznikom interkryštalických dekohéznych lomov, interdendritických lomov 
a lomov zmiešanej morfológie. Na krivkách teplotného priebehu zúženia boli stanovené 
charakteristické body, ktoré boli následne štatisticky analyzované. Zo štatistických analýz 
vyplynulo, že teplota straty plasticity pri nižších skúšobných teplotách rastie najmä so 
zvyšovaním obsahu As a s veľkosťou  austenitického zrna. As pravdepodobne prednostne 
difunduje na hranice austenitických zŕn a oslabuje ich kohéznu pevnosť. Na hodnotu zúženia pri 
900 oC negatívne pôsobí najmä zvyšovanie veľkosti austenitického zrna. 
  Na teplotu poklesu zúženia pri najvyšších skúšobných teplotách   primárne vplýva 
obsah P, v dôsledku oslabovana pevnosti  hraníc zŕn vytváraním tekutej fázy. V tejto oblasti 
ovplyvňuje polohu charakteristických bodov a strmosť poklesu plasticity aj charakter lomu.   
 
 
Úvod 
 Pri kontinuálnom odlievaní nízkouhlíkových ocelí vznikajú rôzne povrchové defekty. 
Jednou z ciest ich eliminácie je štúdium vysokoteplotných vlastností materiálu a následná úprava 
technológie. Vysokoteplotné vlastnosti liateho stavu nízkouhlíkových ocelí sa   skúšajú na 
rôznych zariadeniach, pri odlišných experimentálnych podmienkach [1 – 6]. Často sa používajú 
ťahové skúšky, pri ktorých  sa obvykle ako kritérium plasticity používa zúženie.   
 Pri skúškach vysokoteplotnej plasticity liateho stavu nízkouhlíkových ocelí obvykle  
dochádza v teplotnej oblasti transformácie γ → α k jej poklesu, pri ktorom sa uplatňuje 
mechanizmus interkryštalického porušenia.  Degradácia plasticity sa väčšinou prisudzuje 
skrehnutiu hraníc austenitických zŕn vplyvom vylučovania prouetektoidného feritu na nich [7-
11]. Teplota poklesu plasticity a jej intenzita sú závislé na vlastnostiach feritu, ktoré ovplyvňuje 
chemické zloženie a časovo – teplotná história materiálu pred skúškou  [12 -14]. Na proces 
krehnutia vplývajú aj vlastnosti matrice [15].  Chimani a Morwald [14] vysvetľujú 
interkryštalické krehnutie výrazne odlišnou plasticitou austenitu a feritu, čo vedie ku 
koncentrácii napätí vo ferite, pričom intenzita krehnutia je intenzívnejšia v prípade tenkých 
filmov proeutektoidného feritu. Plasticitu ovplyvňuje  aj prítomnosť mikrolegúr v oceliach. Ich 
efekt na plasticitu je variabilný, závislý na type mikrolegovania, väzbe na C a N a na forme ich 
výskytu v oceli  pred skúškou [16 – 19].  V teplotných oblastiach blízkych transformačnej 
teplote γ → α sa uplatňuje najmä charakter precipitácie mikrolegúr v proeutektoidnom ferite [1].   
 K degradácii plasticity niekedy dochádza pri teplotách o niekoľko desiatok až stoviek 
oC vyšších, ako sú teploty transformácie γ → α. V týchto prípadoch  je pokles plasticity 
vysvetľovaný negatívnym  pôsobením selektívnej  difúzie stopových prvkov a vylučovaním 
rôznych fáz na austenititických hraniciach.  [6, 20 - 23]. Nagasaki a Kihara  [23] uvádzajú, že 
S a Sn znižujú kohéznu pevnosť hraníc vytváraním  fáz na hraniciach zŕn. Fázy  majú  následne 
bariérový efekt  pre migráciu hraníc.  Niektorí autori pokladajú degradačný účinok síry na 
kohéznu pevnosť hraníc zŕn za prioritný [1, 24].  Tento efekt, ktorý  je pravdepodobnejší u ocelí 
s vyšším obsahom síry, závisí na podmienkach tvorby sulfidických fáz, najmä na rýchlosti 
ochladzovania ocele [25].   Názory na vplyv jednotlivých prvkov  na degradáciu plasticity sú 
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odlišné. Rôzne je hodnotený aj  vplyv Sn a Cu  [6, 26]. Popri Sn a Cu sa za prvky, ktoré môžu 
spôsobovať interkryštalickú krehkosť považujú napríklad aj As a  Sb [20, 27]. Krehnutie hraníc 
austenitických zŕn vplyvom selektívnej difúzie a vylučovania sekundárnych fáz je komplikovaný 
proces, pri ktorom sa uplatňuje konkurenčné pôsobenie viacerých prvkov. Intenzita týchto 
procesov závisí  od konkrétnej konfigurácie chemického zloženia  [3]  a od podmienok skúšky. 
 Pri stredných skúšobných teplotách, kedy sa materiál nachádza v austenitickej oblasti, 
sú hodnoty zúženia väčšinou vysoké, až nad 99%. Pri najvyšších skúšobných teplotách, nad asi 
1200 oC dochádza k poklesu plasticity. Pre hodnotenie degradácie vysokoteplotných vlastností 
sa v literatúre používajú termíny  teplota nulovej pevnosti a teplota nulovej plasticity [28]. 
Teplota nulovej pevnosti predstavuje hraničnú teplotu, pod ktorou existujú merateľné hodnoty 
medze pevnosti. Ako uvádzajú   Won a Thomas [28], táto teplota odpovedá minimálne asi 75 % 
podielu tuhej fázy v materiále. Teplota nulovej plasticity je nižšia, ako teplota nulovej pevnosti, 
keďže merateľné hodnoty plasticity existujú  iba v materiále bez prítomnosti tekutej fázy. 
Viacerí autori konštatujú, že  fosfor  degraduje kohéznu pevnosť  hraníc zŕn a pri najvyšších 
skúšobných teplotách vytvára na hraniciach zŕn  tekuté eutektiká [29, 30]. Kinetika fázových 
transformácií  v oblasti γ + δ bola študovaná in situ, metódou  „laser scanning confocal 
microscopy“ v  [12, 31 – 32]. Výsledky týchto prác môžu byť aplikované pri štúdiu morfológie 
lomov, ktoré vznikajú v tejto oblasti. 
 Nízkouhlíkové ocele je možné z hľadiska chemického zloženia považovať za 
multikomponentnú sústavu, kde sa popri C, Mn, Si, P, S nachádzajú v stopových obsahoch As, 
Sb, Sn , B, prípadne aj ďalšie prvky. V oceliach, vyrábaných šrotovým procesom sa vyskytujú 
zvýšené obsahy niektorých prvkov, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať vysokoteplotné 
vlastnosti, ako napríklad Cu [6, 26].  Lomy vznikajú v dôsledku oslabenia pevnosti hraníc zŕn 
segregačnými procesmi, pričom dochádza k viacerým interakčným javom [6, 33, 34]. U ocelí 
s nízkymi obsahmi uhlíka   dochádza k prekryštalizácii γ → δ a lomy sa v závislosti od 
chemického zloženia ocelí tvoria buď v austenite, dvojfázovej oblasti γ + δ, alebo v δ ferite.  
 Skúšky vysokoteplotnej plasticity majú konvenčný charakter a výsledky sú popri 
chemickom zložení a časovo-teplotnej histórii materiálu závislé aj na ďalších faktoroch, 
napríklad na spôsobe namáhania a na rýchlosti deformácie. Chong Hee YU  et al. [35] 
laboratórne študovali náchylnosť nízkouhlíkových ocelí ku vzniku trhlín pri najvyšších 
skúšobných teplotách vo vzťahu k defektom, ktoré vznikajú v kryštalizátore.   Na základe 
skúšok vysokoteplotných vlastností a výpočtov, realizovaných metódou konečných prvkov 
špeciálnym software konštatujú, že trhliny v prípade ocelí, ktoré prechádzajú peritektickou 
reakciou vznikajú pri deformácii nad 2 %. Pre ocele s veľmi nízkymi obsahmi uhlíka je hraničná 
hodnota deformácie 1.5 % a pre ocele so strednými a vysokými obsahmi uhlíka 1 %. V rozmedzí 
rýchlostí deformácie  od  5 do 50 . 10-4 . s-1, ktoré zvolili k experimentom,  nebol pozorovaný jej 
vplyv na výsledky. 
  Naopak pri štúdiu porušovania v oblasti transformácie γ → α  Nagasaki a Kihara [23]  

na základe experimentov, realizovaných v intervale rýchlostí deformácie od l0-3 s-1 do 200 s-1 

konštatujú , že pri vyšších rýchlostiach deformácie  boli lomy sprevádzané výraznou plastickou 
deformáciou a boli namerané  lepšie vlastnosti, ako pri nižších rýchlostiach deformácie, kedy 
bola plasticita extrémne nízka. Autori  [23]  predpokladajú, že pre šírenie interkryštalických 
trhlín pri nízkych rýchlostiach deformácie postačuje energia nad   3,45 J.m-2 .  
 Predkladaná práca je zameraná na kvantitatívne štúdium vplyvu chemického zloženia 
a štruktúry liateho stavu nízkouhlíkových ocelí na pokles plasticity pri skúšobných teplotách od  
800 – 900 oC do teploty tavenia. Skúšky boli realizované pri rýchlosti deformácie  4,7 . 10-2 . s-1 
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a pri konštantných podmienkach ohrevu. Zvolená rýchlosť deformácie je relatívne nízka a podľa 
názoru autorov by sa mala približovať reálnym podmienkam namáhania materiálu  pri 
kontinuálnom odlievaní ocele.  
 
 
Experimentálny materiál a metodika skúšok 
 Experimenty boli realizované na zariadení pre ťahové skúšky pri vysokých teplotách, 
ktoré pozostávalo z vysokofrekvenčného generátora, trhacieho stroja a z meracej a regulačnej 
techniky. Teplotne – časový režim ohrevu bol riadený  jednoúčelovým počítačovým 
programom, ktorý  umožňuje nastavenie rôznych cyklov ohrevu. Vzorky priemeru cca 6 mm 
boli umiestnené v rúrkach z kremenného skla  a boli chránené argónovou atmosférou. Skúšobný 
režim pozostával z cca 3,5 minútového ohrevu na teplotu 1350 oC, 1 minúty  výdrže na tejto 
teplote, 1 minúty  pre ohrev, resp. ochladzovanie na teplotu skúšky a z 1 minútovej výdrže na 
teplote skúšky. Výdrž pri teplote 1350 oC bola zaradená z dôvodu modelovania ohrevu brám 
v narážacích peciach. Skúšky boli realizované na 22 bežných, komerčných nízkouhlíkových 
oceliach, vyrobených v kyslíkových konvertoroch a v elektrických peciach a na dvoch oceliach 
s atypickým chemickým zložením.  Komerčne vyrobené ocele mali obsahy uhlíka v rozmedzí od 
0,006 do 0,20 %, Mn od 0,012 do 1,56 %,   Si od 0,007 do 0,432 %, S a  od 0.003 do 0.015 % P.  
Spomedzi týchto ocelí bolo 5 ocelí mikrolegovaných rôznymi kombináciami V, Nb a Ti. Obsahy 
ostatných prvkov, ktoré boli k dispozícii, sa nachádzali v intervaloch [%]:  Al <0.02 ; 0.06 >, N 
<0.009 ; 0.012 >, Cu  <0.012; 0.2>, Cr  < 0.007 ; 0.070 >, Ni  <0.006 ; 0.070>,  As <0.0024 ; 
0.01395>,   Sn  <0.0007 ; 0.0061>,   Sb <0.0011 ; 0.0043>, B  <0.001 ; 0.0062>. Pre As, Sb a Sn 
boli k dispozícii tavebné aj lokálne chemické analýzy, pre ostatné prvky len tavebné analýzy. 
 Skúšky boli realizované v teplotnom intervale od 850 – 900 oC  do teploty tavenia 
materiálu. Na skúšaných vzorkách bolo merané zúženie a medza pevnosti. Lomy boli študované 
pomocou REM a svetelnou mikroskopiou na pozdĺžnych rezoch lomovými plochami. 
 

         
 Fig.2Fig.1  
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 Temperature dependence of R.A., steel No 16,
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ný priebeh zúženia a veľkosť zrna 
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vedené na Fig. 1, resp. 2. Na Fig. 3 sú vyznačené ch
 zúženie pri skúšobnej teplote 900oC, ktoré sa 
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  Temperature dependence of R.A.,              
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arakteristické body: 
v rámci skúšaných ocelí pohybovalo 
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tx   –   teplota  poklesu zúženia v oblasti nižších skúšobných teplôt, nachádzala sa v intervale 
850 – 1190 oC 

th   –   teplota poklesu zúženia v oblasti najvyšších skúšobných teplôt, namerané hodnoty boli 
od 1290 do 1410 oC 

th5 –  teplota na hladine zúženia 5 % bola v rozmedzí od 1330 do 1490 oC 
t0z –  teplota  nulového  zúženia, t. j.  najnižšia   skúšobná   teplota,   pri  ktorej  nedochádzalo  

ku zúženiu vzoriek.  Táto teplota sa pohybovala od 1400 do 1520 oC.    
 Do Fig.3, pre ktorý boli použité aritmetické priemery spomenutých charakteristických 
veličín všetkých skúšaných ocelí, sú tiež zakreslené teoretické teploty   transformácie γ → α 
(txteor), ktorá sa pohybovala v intervale od 844 do 910 oC  a priemerná teplota solidu thteor 
(interval od 1487 do 1537 oC). Tieto teploty boli odčítané z diagramu Fe-Fe3C. K poklesu 
plasticity v  oblasti nižších skúšobných teplôt obvykle dochádzalo pri vyšších teplotách, ako je 
teplota txteor,. V ojedinelých prípadoch bol aj pri najnižších skúšobných teplotách pozorovaný iba 
minimálny pokles zúženia. Pokles zúženia pri najvyšších skúšobných teplotách nastával  pri 
teplotách o 92 až 257 oC nižších, ako je teplota thteor a diferencia teplôt  th5 – th sa pohybovala 
v rozmedzí od 25 do 130 oC. 
 

      
Fig.4 Temperature dependence  of the grain size  

 
  
 
 Na 4 oceliach bez prídavku mikrole
austenitu, resp. δ feritu, Fig. 4. K tomu boli p
lomami po naleptaní v leptadle zloženom z kyse
Pre tieto práce  nebolo možné použiť normaliz
subjektívnu povahu.  Hlavnými dôvodmi sú 
jemnejšia štruktúra, pozorovaná pri izbovej teplot
α,  viď Fig. 5, 6 a nepresnosť odhadu veľkosti fazi
k spôsobu ohrevu vzoriek, kde bola zaradená vý
intervale od 900 do 1350 až 1400 oC pre jednot
z Fig. 4, v spomenutom teplotnom intervale dosah
0,034 % C cca 0,7 – 0,9 mm. U ocelí 16 a 18
pohybuje okolo 0,4 mm. Nad teplotou 1350 – 140
a následne k poklesu jeho veľkosti  na cca 0,6 – 0
procesov  rastu zrna a zároveň tvorby nových zŕ
ocele so stredným obsahom uhlíka [36].  
 
Fig.3  Representative  points on the temperature
course of R.A.       
gúr boli realizované odhady veľkosti zrna 
oužité interkryštalické lomy a pozdĺžne rezy 
liny pikrovej a povrchovo  aktívneho činidla. 
ované postupy a predkladané výsledky majú 
výskyt špecifických lomových morfológii, 

e u ocelí, ktoré prešli transformáciou δ → γ → 
et na lomových plochách pri REM. Vzhľadom 
drž pri 1350 oC, je veľkosť zrna v teplotnom 
livé ocele prakticky konštantná. Ako vyplýva 
uje veľkosť zrna u ocelí 14 a 24  s 0,095, resp. 
 s 0,199,  resp. 0,138 % C, sa veľkosť zrna 
0 oC dochádza k prudkému rastu veľkosti zrna 
,8 mm. Je to dôsledok termicky aktivovaných 
n [23],  obdobný prípad bol pozorovaný pre 
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Fig.6 Fracture facet size is smaller, then γ grain 

size, tested at 1440 oC,  steel No. 24, fracture 
originated in δ ferrite, longitudinal cross 
section 
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 Fracture facet size is approximately  equal  to γ 
grain  size, tested  at 900 oC, steel  No.  24,  
fracture     originated in  austenite, longitudinal 
cross section                                        
ológia lomov   
Pokles zúženia pod teplotou tx bol  spojený s výskytom interkryštalických lomov. 

lotnej oblasti nad teplotou th boli na lomoch pozorované viaceré morfológie. Popri lomoch 
ickej morfológie, ktoré vznikajú v dvojfázovej oblasti γ + δ [37], sa jednalo 
rkryštalické dekohézne lomy a lomy interdendritického charakteru s variabilnými 
lógiami. Vo viacerých prípadoch  mali lomy z makroskopického hľadiska typický  
ryštalický vzhľad, ale z mikroskopického hľadiska boli jednotlivé fazety členité, 
znou dendritickou kresbou.  Charakter lomov sa so zvyšujúcou skúšobnou teplotou 
ne menil aj v rámci jednotlivých ocelí. V niektorých prípadoch sa interdendritické lomy, 
ézne lomy a lomy so zmiešanou morfológiou striedali  v intervale niekoľko desiatok oC.  
d lomových morfológií ocele  s 0,199 % C, Fig. 1,  je uvedený na Fig.  7 - 12.   

         
    Fig.7 Fine-grained interdendritic fracture at 1340 oC         Fig. 8 Fine-grained interdendritic fracture  at 1340 oC, detail 

            
  Fig. 9 Coarse-grained intercrystalline fracture at 1400 oC   Fig.10 Fine-grained intercrystalline fracture at 1440 oC 
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 Pri skúšobnej teplote 1340 oC vznikol jemnozrnný interdendritický lom s cca 50 % 
zúžením, Fig 7, 8. Pri teplote 1400 oC bol lom hrubozrnný, tvorený interkryštalickou 
dekohéziou, Fig. 9. Táto skúšobná teplota zodpovedá oblasti rastu zrna, Fig. 4. Pri zvýšení 
skúšobnej teploty na 1440 oC vznikol relatívne jemnozrnný dekohézny  lom s lokálnym 
výskytom interdendritických faziet, Fig. 10. Pri vyšších skúšobných teplotách vznikali lomy so 
špecifickou interdendritickou morfológiou, ako je pre teplotu 1455 oC dokumentované na Fig. 
11, 12 .  
 

        
  Fig.11 Interdendritic fracture at 1455 oC                  Fig.12 Interdendritic fracture at 1455 oC, detail 
 
 
Rozbor výsledkov 
 Teplotný priebeh zúženia je, ako vyplýva z literatúry, závislý na viacerých faktoroch. 
Popri chemickom zložení s dôrazom na obsah nečistôt, na vysokoteplotnú plasticitu výrazne 
vplýva teplotne časová história materiálu a podmienky skúšky. Pri vysokých teplotách dochádza 
k interakcii pôsobenia jednotlivých efektov, ktorých intenzita je teplotne závislá. 
Vysokoteplotné skúšky boli realizované na odlišných oceliach, kde nie je možné vylúčiť 
špecifické chovanie niektorých ocelí. Pre štúdium teplotného priebehu zúženia bola preto 
zvolená štatistická regresná analýza s cieľom stanoviť základné vplyvy chemického zloženia 
a štruktúry. Pri štatistických analýzach sa vychádzalo z obecne prijímaných fyzikálno-
metalurgických poznatkov, hodnôt koeficientu korelácie r a pravdepodobnosti funkčného vzťahu 
pre každú nezávisle premennú na hladine najmenej 95 %. Obsahy jednotlivých prvkov 
v nasledujúcich rovniciach boli dosadzované vo váhových % a teploty v  oC. Ďalej uvedené 
rovnice sú platné pre intervaly chemického zloženia v databáze.   
   

                
Fig.13 The dependence between Mn and C content  Fig.14 

 

 The dependence between Sb and As 

content for  steels made in oxygen 
converters
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 Stanovenie chemického zloženia, ako aj stanovenie študovaných  parametrov môže 
byt zaťažené viacerými chybami [38 ]. Výsledky štatistických analýz môžu byť ovplyvňované  
aj náhodnými väzbami premenných a závislosťou niektorých prvkov chemického zloženia.  Na 
Fig. 13 je napríklad dokumentovaná závislosť medzi obsahmi C a Mn, ktorá je pre jednotlivé 
skupiny ocelí daná dlhoročnými skúsenosťami pri návrhu chemického zloženia.  Medzi obsahmi 
niektorých nečistôt môžu existovať väzby dané surovinovou základňou, ako je napríklad pre 
obsahy As a Sb ocelí vyrobených v kyslíkových konvertoroch dokumentované na Fig.14. 
 Zo štatistických analýz vyplynulo, že teplota th je z hľadiska chemického zloženia 
závislá predovšetkým na obsahu fosforu : 
 
 th = 1320,73 + 4,86. 10-3 . P-2        r = 0,6959                                              (1)      
 
 Tento výsledok je v súlade s literárnymi poznatkami [29, 30]. Z relatívne nižšej 
hodnoty  koeficientu korelácie je možné usudzovať, že teplota th  môže byť závislá aj na ďalších 
parametroch.    
 Na lomoch vzoriek skúšaných nad teplotou th bol pomocou REM stanovený 
parameter FAH [%]. Tento parameter predstavuje odhad percentuálneho výskytu 
interdendritických lomov typu dokumentovaného napr.  na Fig. 7, 12,  v teplotnej oblasti od 
teplôt th až do teplôt výskytu tekutej fázy. V tejto oblasti boli ťahové skúšky realizované 
s intervalom najviac 15 oC..  Hodnoty  FAH sa nachádzali  v intervale od 1  do 80 %, s 
aritmetickým priemerom  43 %. Štatistické analýzy parametra FAH poukázali na jeho väzbu 
s obsahom uhlíka a dusíka, hodnota FAH rastie so zvyšovaním obsahu  C a N: 
 
 FAH = -12,20 + 909,19 . C2 + 7074,72 . N               r  = 0,7108                                   (2) 
 
 Zo štatistických analýz vyplynulo, že popri C a N môžu na FAH vplývat aj S, Sb a Sn.  
 Parameter FAH bol štatisticky významný pri analýzach  teploty th5: 
 
 th5 = 1401.81 - 0.017748 . FAH

2 + 366.02.(Al/N)-1     r = 0,8777                                 (3) 
 
 Zvyšovanie pomeru Al/N, ktorý sa pre skúšané ocele pohyboval v intervale od 2,2 do 
16 zužuje  teplotný interval thteor - th5, rovnakým smerom pôsobí znižovanie obsahu uhlíka.   
 Teplotu th je možné alternatívne, s lepším koeficientom korelácie, ako je v rovnici (1) 
vyjadriť ako funkciu  FAH, P a N: 

 
     th = 1389,08 + 0,5809 .10-3 . P-2 – 0,6405 . FAH  - 0,2486 . N-1   r = 0,8270                (4) 
  
 Kvantitatívne vyjadrenie teploty t0z je problematické, čo je pravdepodobne spôsobené  
nepresnosťou jej experimentálneho stanovenia. Zo štatistických analýz vyplynulo, že je závislá 
na obsahu uhlíka a fosforu v oceli. Pre prijateľnú koreláciu teploty t0z  je nevyhnutná aplikácia 
štruktúrnych parametrov, napríklad pri zaradení orientačného odhadu veľkosti faziet pri teplote 
t0z, d0p [mm]: 
 
 t0z = 1487,39 – 1603,90 . C2  + 23383,20 . P2 – 25,47 . d0p   r =  0,7214               (5) 
 
 Pokles plasticity pri nižších skúšobných teplotách je v literatúre, ako bolo uvedené, 
najčastejšie vysvetľovaný negatívnym účinkom obálok proeutektoidného feritu na hraniciach 
austenitických zŕn, ako aj degradáciou kohéznej pevnosti hraníc niektorými stopovými prvkami. 
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Už na obmedzenom počte experimentálnych ocelí sme zistili negatívny účinok As [39]. V 
optimalizovanej rovnici pre kompletnú databázu 24 ocelí: 
 
 tx = 792,07 + 21826,40 . As + 20503,40 . B + 102,38 . D900  - 6433,23 . S  r = 0,8960  (6) 
 
vystupuje popri As aj veľkosť austenitického zrna meraného na vzorkách skúšaných pri teplote  
900 oC, D900 [mm] a obsahy bóru a síry. Priebeh plasticity je kontrolovaný najmä obsahom 
arzénu a veľkosťou austenitického zrna. Vplyv obsahu arzénu, spôsobený pravdepodobne jeho 
selektívnou difúziou na hranice austenitických zŕn s následným znižovaním ich kohéznej 
pevnosti  je prioritný. V rámci experimentálneho materiálu zvýšenie obsahu As z 0.0024 % na 
0.01395 % zvyšuje teplotu poklesu zúženia o cca 200  oC a zvýšenie veľkosti austenitického 
zrna  z 0,12 mm na 1 mm o cca 95 oC. Vplyv síry sa pravdepodobne realizuje jej konkurenčným 
pôsobením na selektívnu difúziu As na hranice austenitických zŕn. Priaznivý efekt  S je možné 
očakávať do obsahu najviac asi 0,01 %, pri vyšších obsahoch síry môže dochádzať k tvorbe 
eutektických fáz na hraniciach zŕn  a následnej degradácii plasticity [1, 24]. Vplyv obsah bóru je 
nutné ďalej upresniť,  keďže štruktúra obsahov B v databáze nebola zo štatistického hľadiska 
optimálna.  
 Na hodnoty zúženia pri 900 oC vplýva najmä veľkosť austenitického zrna. Rast 
veľkosti zrna z 0,12 mm na 1 mm zhoršuje zúženie o takmer 70 %. Popri veľkosti zrna zhoršuje 
zúženie aj zvyšovanie obsahov As a B:    
 
 Z900 = 128,76 – 2979,61 . As – 7875,84 . B – 76,32 . D900     r = 0,9354          (7) 
 

 Veľkosť austenitického zrna má zásadný vplyv aj na podiel  interkryštalického lomu 
na lomových plochách vzoriek, skúšaných pri 900 oC, FAU [%], Fig. 7,  ktorý je možné vyjadriť: 
 

 FAU = -11,12 + 120,25 . D900   r = 0,8609     (8) 
 
a podiel interkryštalického lomu vplýva na zúženie pri 900 oC: 
 

    Z900 = 97,47 – 6,97 . FAU
0,5                   r = 0,8998                                          (9) 

   
 Z realizovaných prác vyplýva, že teplotný priebeh zúženia má komplikované 
fyzikálne – metalurgické pozadie a v jednotlivých teplotných oblastiach je ovplyvňovaný 
odlišnými faktormi.  K degradácii plasticity dochádza interkryštalickým lomom na viacerých 
plochách. Pod teplotou tx sa jedná o interkryštalické tvárne a dekohézne lomy na hraniciach 
austenitických zŕn. Interkryštalické lomy nad teplotou th vznikajú  na hraniciach zŕn austenitu, 
resp. δ feritu, na medzifázovom rozhraní γ – δ,  ako aj na pôvodných medzidendritických 
plochách. Vplyv pôvodnej dendritickej štruktúry na lomový proces je  napriek opakovaným  
fázovým transformáciám  veľmi výrazný. Porušovanie interdendritického typu   je podporované 
zvyšovaním obsahu  C a  znižovaním pomeru Al/N. Pri vysokých teplotách súčasne dochádza 
k dynamickým zmenám veľkosti zŕn.   
 Predložené výsledky je možné použiť pre rozšírenie a upresnenie  predikcie 
teplotného priebehu  zúženia, ako bolo predložené v  [40]. Zároveň predstavujú východiská pre 
detailnejšie štúdium podstaty vysokoteplotnej plasticity nízkouhlíkových ocelí.   
 
 
Závery  
 Z  vysokoteplotných ťahových skúšok liateho stavu nízkouhlíkových ocelí a ich 
analýz vyplynuli nasledujúce hlavné poznatky: 
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1. Teplota poklesu zúženia pri nižších skúšobných teplotách, tx, ktorý u študovaných ocelí 
nastával v intervale od 850 do 1190 oC je ovplyvňovaná najmä obsahom As 
a veľkosťou austenitického zrna. Prioritný vplyv na zvyšovanie tejto teploty má obsah 
As, s intenzitou 21826 . % As. Arzén pravdepodobne prednostne difunduje na hranice 
zŕn a znižuje ich kohéznu pevnosť. Teplota poklesu zúženia sa zvyšuje aj s rastom 
veľkosti austenitického zrna, úmerne 102 . D900,    D900 [mm].  

2. Primárny vplyv na hodnoty zúženia pri 900 oC , ktoré  sa pohybovali v rozmedzí od 1 
do  99 % má veľkosť austenitického zrna D900. S rastúcou veľkosťou  austenitického 
zrna sa na lomoch zvyšuje podiel interkryštalického porušenia a následne  klesajú 
hodnoty zúženia.   

3. Teplotu začiatku poklesu zúženia pri vysokých  skúšobných teplotách, th, ktorá sa 
nachádzala v intervale od 1290 do 1410 oC znižuje rast obsahu fosforu, 4,86. 10-3 . P-2,   

P [%], oslabovaním kohéznej pevnosti hraníc zŕn. Popri fosfore vplývajú na teplotný 
priebeh zúženia v tejto oblasti  ďalšie faktory štruktúry a chemického zloženia. Lomy, 
ktoré vznikajú v  austenite majú morfológiu interkryštalického dekohézneho porušenia, 
 interdendritického porušenia, prípadne sú tvorené  kombináciou uvedených 
mechanizmov porušenia.  Podiel interdendritického lomu sa zvyšuje s rastom obsahov  
C a N. Teplotný interval poklesu zúženia z cca 100 % na 5 % je funkciou morfológie 
lomu a pomeru Al/N.  
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